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Stand van zaken 

Wat staat de sector te doen

Blik op de toekomst

Waar vind je meer informatie

Duurzaam verpakken in de 
ecommerce



Volgens onderzoek van Recycle 

Network Nederland wordt via 

pakketten jaarlijks 87 miljoen kilo 

aan verzendmaterialen (karton en 

plastic) aan de deur bezorgd.  

E-commercemarkt



Vindt het zeer belangrijk dat webwinkels hun 
producten met minder verpakkingsmateriaal 
versturen. 

Ergert zich aan lucht in verpakkingen

Dit blijkt uit de Duurzaamheidsmonitor voor de e-commerce van Thuiswinkel.org, uitgevoerd door 

Stakeholderwatch.

Consument wil duurzame 
verpakking

70%

58%



De stand van 

zaken



Sectordoelstellingen verpakken 2019-2022

Doel: Minder verpakken

1. Niet verpakken
2. Reductie van 

lucht

3. Recyclen
4. Herbruikbare 
verpakkingen



Tussentijdse monitor sectordoelstellingen

• Steekproef van 200 bestellingen:

• 150 verdeeld over de 250 grootste webwinkels

• 50 extra verdeeld over de 10 grootste webwinkels

• Spreiding:

• Omzetaandeel

• 5 productsegmenten

• Producteigenschappen: grootte en breekbaarheid

• Metingen:

• Type verpakking

• Materialen

• Vullingsgraad

Kleding

Elektronica
Home & 

Garden

Overig



Hoe zijn de pakketten verpakt? 

Dozen
65%

Brievenbusverpakking
5%

Herbruikbare verpakking
1%

zonder 
verzendverpakking

7%

plastic zakken
21%

papieren zakken
1%

Verhouding verschillende verzendverpakkingen 



Doel 1 : Niet verpakken

Een verzendverpakking wordt alleen 

gebruikt wanneer 

verpakkingsredenen van toepassing 

zijn, waarbij marketing niet de enige 

reden mag zijn om te verpakken.

Dozen
65%

Brievenbusverpakking
5%

Herbruikbare verpakking
1%

zonder 
verzendverpakking

7%

plastic zakken
21%

papieren zakken
1%

Verhouding verschillende verzendverpakkingen 



Reductie van 10% lucht t.o.v. 2018

2018 2021

Doel 2 : Reductie van lucht

Alle verpakkingen: 59% gevuld Alle verpakkingen: 58% gevuld

Verzenddozen: 46% gevuld Verzenddozen: 42% gevuld



Doel 2 : Reductie van lucht

Voorbeelden van de vullingsgraad

14% gevuld 34% gevuld 73% gevuld



Doel 4 : Recyclen - Plastic

100% gerecycled plastic in het geval 

van handmatig inpakken, mits er 

voldoende aanbod is. 

50% gerecycled plastic in het geval van 

machinaal inpakken, mits er voldoende 

aanbod is.
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Machinaal Handmatig



Doel 4 : Recyclen - retour
14
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24
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Plakstrip Zelf tapen Niet ontworpen voor retour

201

8

202

1

Verzendzakken zijn hersluitbaar, waardoor minder 

materialen toegevoegd hoeven te worden voor 

hersluiten die de recyclebaarheid hinderen.



Doel 4: Recyclen - karton

Dozen bevatten een PEFC of FSC 

label of zijn volledig gemaakt van 

recycled materiaal 

 48%

Dozen bestaat uit grotendeels 

gerecycled materiaal 

 52%



Wat kan de 

sector doen



Brancheverduurzamingsplan duurzaam 

verpakken

Onderzoeken

Pilots met vernieuwingen

Praktische hulp voor onze leden:

Handleiding Duurzaam Verpakken voor de 

e-commercesector

E-learning Verpakken

Wat doet Thuiswinkel.org? Wat kun je doen als webwinkel?

Kies de juiste verpakking bij het juiste 

product

Reduceer lucht

Voorloper? Denk eens aan een 

herbruikbare verpakking



zorgt ervoor dat het 
product goed beschermd is

heeft weinig tot geen 
opvulmateriaal nodig 

is gemaakt van 
monomateriaal

draagt de juiste 
verzendinformatie

vervoert geen overbodige 
lucht

is hersluitbaar om 
als retourverpakking 
te kunnen gebruiken 

informeert de 
consument hoe hij 
of zij de verpakking 
moet weggooien

waarborgt de 
privacy van de 
consument

Een goede verpakking…



Goed verpakken in 4 stappen

Criteria 
verpakken

Redenen om te 
verpakken

Verpakkings-
assortiment

Geschikt voor 
retour

Keuze 
verpakkings-
materialen

Kwaliteit 
verpakkings-
materialen

Efficiënt 
inrichten van het 

inpakproces

Karton

Plastic 

Overig

Aantal lagen of 
dikte

Gerecycled 
materiaal

Extra 
functionaliteiten

Handmatig

Semiautomatisch

Volautomatisch



Toekomst



82% van webwinkels geeft aan dat herbruikbare verpakkingen een 

kansrijke manier is om de sector te verduurzamen. (begin ‘22; Mission 

Reuse in samenwerking met Thuiswinkel.org en het KiDV) 

Potentie om reductie van 48 miljoen kilo aan verpakkingsmateriaal te 

realiseren 

Samenwerking en standaardisatie

Drastische verlaging van druk op publieke inzamel- en afvalsysteem;

Zichtbare strategie waardoor sterke verbetering van sector imago

Mogelijkheden voor directe inname door de logistiek dienstverlener 

en afhaalpunten;

Herbruikbare verpakkingen de norm?

Kansen



Samenwerking en standaardisatie nodig

Retourproces en infrastructuur

Kosten

Luchtreductie: standaardisering vs verpakkingen op maat

Enorme range aan producten

Materiaal en milieufootprint

Herbruikbare verpakkingen de norm?

Uitdagingen



Stakeholder werkgroep groot ecommercekarton
Doelstelling: minder bijplaatsingen, meer recycling



Waar vind je 

meer info



• Geüpdatet in 2021

• Wat is er beschikbaar in de markt?

• Concrete voorbeelden voor grote en kleine webwinkels in 

de non-foodsector 

Handleiding Duurzaam 
Verpakken



E-learning verpakken

• Gemaakt in 2021

• In deze e-learning leer je van Thuiswinkel.org, Smurfit

Kappa, Oerlemans Plastics en Wehkamp hoe jouw 

webshop zich kan onderscheiden op het gebied van 

verpakken



Op naar een

e-commerce sector 

zonder overbodig

verpakkingsmateriaal!

Bedankt!


